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Dragi učenci, spoštovani starši, 

pred nami je četrti teden poučevanja na daljavo. Zelo sem zadovoljen z načinom 

dela, lahko rečem, da ste do zdaj naredili vse naloge. Konec tedna se začnejo  

velikonočni prazniki, zato bo temu prazniku prilagojen tudi zaključek tedna. Kot ste 

lahko zasledili v medijih, bomo začeli preverjati znanje, o čemer boste tudi 

pravočasno obveščeni, s preverjanjem bomo začeli po velikonočnih praznikih. 

 

Želim vam vesele, zdrave, pirhov in ostalih dobrot polne velikonočne praznike. 

Ostanite zdravi, da se čim prej vidimo v šoli. 

 

Kristijan Marinič 
 

  

 

 

  



Delo na daljavo za ponedeljek, 6. 4. 2020 

 

ŠPO 

Glej usmeritve za šport (izkoristi lepo vreme, izberi si dejavnost zunaj). 

 

SLJ 

Opravičilo 

Preglej fotografije na strani 76 in pripoveduj, kaj se je zgodilo. 

Ustno odgovori na vprašanja na strani 77 ter si preberi opomnik. 

Preberi primer pisnega opravičila na strani 77.  

 

MAT 

Reši naloge v Računanje je igra na strani 14. Pri prvi nalogi si lahko 

pomagaš z učbenikom na strani 114, 115.   

 

DRU 

Glasno preberi novo učno snov Živim v mestu na strani 44, 45. 

 

  



NIT 

Preglej fotografije življenjskih okolij in organizmov na strani 108 in 109. 

Preberi učno snov v učbeniku na strani 110. 

 

Prepiši/preriši učno snov v zvezek. 

 
  



Samo za učence, ki obiskujejo OPZ. 

 
POZDRAVLJENI MOJE PEVKE IN PEVCI OPZ 

Pošiljam vam navodila za prepevanje ta teden in da bi se pri tem našem pouku na daljavo imeli 

kar se da lepo in z veseljem prepevali. Pesmice se lahko učiš po zvočnem primeru. Ni pa nujno. 

Preden se lotiš pesmic pa si malo ogrej glasilke s pevskimi vajami: 

https://www.youtube.com/watch?v=n0AiGYVl9G4 

 

Francoska ljudska : RAČUNSTVO  https://www.youtube.com/watch?v=xHSLXCnfvbg 

 
RAČUNSTVO 

1. Oh, kako je to hudo, če račun ne gre v glavo. Ata hoče, da modrujem, jaz pa tiho obupujem.  

Zame več kot pamet vsa, le bonbonov pest velja. 

2. Oh, kako je to hudo, če račun ne gre v glavo. Tiha misel me preganja, da ne gre brez tega 

znanja.  

Kdor računati ne zna, vsak capin ga pretenta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n0AiGYVl9G4
https://www.youtube.com/watch?v=xHSLXCnfvbg

